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ONTBIJT & LUNCH
tot 16:00

DRANKEN
1 /2
WARME DRANKEN
Koffie 		
Espresso 		
Espresso macchiato 		
Doppio		
Doppio macchiato 		
Cappuccino 		
Koffie verkeerd		
Latte Macchiato		
Cortado		
Flat White		
Thee		
Munt thee		
Gember thee 		
Chai Latte		
Babyccino		
Warme chocolademelk		
Warme choco met bruine rum

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,30
€ 3,60
€ 3,90
€ 2,80
€ 3,80
€ 2,30
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,80
€ 2,00
€ 3,50
€ 7,80

* Extra shot espresso		
* Havermelk optie		

€ 1,00
€ 0,50

€ 4,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00

FRIS
Coca-Cola		
Coca-Cola zero		
Chaudfontaine sparkling		
Earth water still 0,33L		
Earth water sparkling 0,75L		
Fanta orange		
Ginger ale		
Tonic		
Fuze tea ice tea sparkling		
Fuze tea ice tea green		
Chocomel		

Citroen-gember schörle BIO
€ 3,80
Rabarber schörle BIO		
€ 3,80
Apfel schörle BIO		
€ 3,80
Gingerbeer BIO		
€ 3,80
Elderflower tonic BIO		
€ 3,80
		
BORREL&
Aperol Spritz		
Bulldog Gin & Elderflowertonic
Bulldog Gin & Tonic		
Vodka & Coca-Cola		
Vodka & citroen-gember schörle
Jack Daniel’s & Coca-Cola		
Bacardi & Coca-Cola		
Cuba Libre (bruine rum & Coca-Cola)

€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,00
€ 5,50
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,00

€ 8,50
€ 11,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 9,00

SHOTS!
Limoncello van Mappa		
Drop likeur van Wynand Fockink

SAP
Verse jus d’orange		
Appelsap		
Appel / aardbei sap		
Big Tom (pittige) tomatensap

Allergieën? Laat het ons even weten!

DORSTLESSER VAN DORSTLUST

€ 5,00
€ 4,80

ALOCOHOLVRIJ GENIETEN
Crodino 		
Fluère gin & Elderflower tonic
Fluère gin & tonic		
Hoegaarden witbier 0,0%		
Jupiler 0,0%		
Leffe Blond 0,0%		

U kunt zelf bij beide barren bestellen, want er is geen bediening op ons terras.
De drankjes kunt u meteen meenemen, het eten brengen we bij u aan tafel. Vergeet bij het bestellen
van eten niet uw tafelnummer door te geven, zodat wij weten waar we het naartoe mogen brengen.

€ 4,50
€ 11,00
€ 9,00
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,50

Griekse yoghurt
met vers fruit, granola & agavesiroop
American pancakes
met banaan en bosvruchtencoulis
Omelet met toast *
Uitsmijter met toast *
Roerei met toast *

€ 7,50
€ 7,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Pimp je ei:
* Geitenkaas
* Olijven
* Bacon

€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50

* Kaas
* Ham
* Tomaat

€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00

Tosti's
Kaas
Kaas en ham
Kaas en tomaat
Kaas, ham en tomaat

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00

Broodjes
Wortel wrap (vegan)
€ 7,50
met paprikahummus, zwarte boontjes, mais
& zoet-zuur van komkommer
Jerk chicken
€ 8,00
met courgette & tomatensalsa
Gerookte heilbot
€ 9,00
met komkommer, wortel & sriracha aioli
Mozzarella (v)
€ 9,00
met zongedroogde tomatenpesto & kruidenmelange

Hamburger
€ 16,50
rundvleesburger met rode ui, tomaat, jalepeños,
cheddar, bacon & Ray’s burgersaus
Flammkuchen van de dag
€ 9,50
Soep van de dag (v)
€ 7,00
Oma Bob’s krokketten (2 stuks)
€ 8,00
met pittige mosterd
Groente krokketten (v) (2 stuks)
€ 7,50
met sriracha aioli
Salades
Salade rode kool (vegan)
€ 11,50
met granaatappelpitjes, edamame bonen, wortel,
sesamzaad & misodresing
Pasta salade (v)
€ 13,50
met geitenkaas, artisjok, olijven, pijnboompitten
& zongedroogde tomatendressing
Frietjes met mayonaise
Zoete aardappel frietjes met sriracha aioli

€ 4,50
€ 5,00

Voor bij de koffie
Croissant
met gezouten boter & jam
Appeltaart
met of zonder slagroom?
Cheesecake
Pastel de nata
Portugees mini gebakje

U kunt zelf bij beide barren bestellen, want er is geen bediening op ons terras.
De drankjes kunt u meteen meenemen, het eten brengen we bij u aan tafel. Vergeet bij het bestellen
van eten niet uw tafelnummer door te geven, zodat wij weten waar we het naartoe mogen brengen.

€ 4,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 1,50
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DINER
vanaf 17:30

DRANKEN
2 /2
Allergieën? Laat het ons even weten!

Soep van de dag (v)
€ 7,00
Flammkuchen van de dag
€ 9,50
Massaman curry (vegan)
€ 14,50
met courgette, zoete aardappel, bloemkool,
aubergine & zoet-zuur van paprika
Linguine sepia
€ 17,50
met zeevruchten, grote gamba, peterselie, knoflook
& gekonfijte cherrytomaat
Hamburger
€ 16,50
rundvleesburger met rode ui, tomaat, jalepeños,
cheddar & Ray’s burgersaus
Vega-burger (v)
€ 14,50
burger van pompoen & kikkererwten met
tomatensalsa & crème fraîche
Misso kippendij
€ 16,00
met bimi, kokosrijst, mangosalsa & sesamzaad
Ravioli van de week
€ 16,50
huisgemaakte ravioli van Mappa

Salades
Salade rode kool (vegan)
€ 11,50
met granaatappelpitjes, edamame bonen, wortel,
sesamzaad & misodresing
Pasta salade (v)
€ 13,50
met geitenkaas, artisjok, olijven, pijnboompitten
& zongedroogde tomatendressing
Kids
Kidsburger
€ 8,50
Hamburger, tomaat, sla, bacon & cheddar
Massaman curry (vegan) (niet pittig)
€ 8,50
met courgette, zoete aardappel, bloemkool, aubergine
& zoet-zuur van paprika
Misso kippendij
€ 8,50
met bimi, kokosrijst, mangosalsa & sesamzaad

SNACKS
vanaf 15:00
Bitterballen (6 st.)		
Vegan bitterballen (v) (6 st.)
Risottini's (v) (6 st.)		
Samosa's (v) (8 st.)		
Gemarineerde olijven (v)		

€ 8,00
€ 6,50
€ 8,50
€ 6,50
€ 4,00

Brood met dip
€ 5,00
zongedroogde tomatentapenade & paprikahummus
Frietjes met mayonaise
Zoete aardappel frietjes met sriracha aioli
Bittergarnituur (15 st.)

€ 4,50
€ 5,50
€ 16,50

Nacho’s
jerk chicken, jalepeños, bonenmix, paprika,
cheddar, crème fraîche & tomatensalsa
- Vega optie

€ 8,80

Vondelplank
- brood met dip
- olijven
- kaas
- chorizo met agavesiroop
- crudité

€ 17,50

U kunt zelf bij beide barren bestellen, want er is geen bediening op ons terras.
De drankjes kunt u meteen meenemen, het eten brengen we bij u aan tafel. Vergeet bij het bestellen
van eten niet uw tafelnummer door te geven, zodat wij weten waar we het naartoe mogen brengen.

€ 7,80

BIER
Op tap:
Tap Bud		
Tap Bud pint		
Hertog Jan		
Hertog Jan pint 		
Funky Falcon - Two Chefs brewing
Leffe Blond 		
La Chouffe 		
Hoegaarden Witbier 		
Hertog Jan Weizener 		
Op fles:
San Miguel 		
Lellebel - De Eeuwige Jeugd
White Mamba - Two Chefs brewing
Green Bullet IPA - Two Chefs brewing
Leffe tripel 		
Duvel		
Corona 		
Corona sharing bucket, 5 flesjes
Somersby Cider		
Radler Lemon 		
Rosé bier		

WITTE WIJN
alc. 5%
alc. 5%
alc. 5,2%
alc. 5,2%
alc. 5,2%
alc. 6,6%
alc. 8,5%
alc. 4,9%
alc. 5,7%

alc. 5%
alc. 5,7%
alc. 5%
alc. 5,9%
alc. 8,5%
alc. 8,5%
alc. 4,5%
alc. 4,5%
alc. 4,5%
alc. 2,7%
alc. 4,5%

€ 3,30
€ 6,60
€ 3,60
€ 7,20
€ 5,50
€ 4,80
€ 5,20
€ 4,80
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 5,50
€ 25,€ 5,50
€ 4,50
€ 4,00

ROSÉ & BUBBELS
Cinsault rosé		 glas € 4,20 / fles € 24,50
Fontvignes, Languedoc, Frankrijk
Een hele fijne, lichte rosé. Uitsluitend Cinsault (druif)
zorgt voor de mooie lichte rosé die je graag drinkt op het
zonnige terras.

Fiano bianco		 glas € 4,20 / fles € 24,50
Maravigna, Puglia, Italië
Volle, droge witte wijn gemaakt van de Zuid-Italiaanse
Fiano druif.
Pinot Grigio		glas € 4,70 / fles € 27,00
Villa di Mare, Sicilië, Italië BIO
Een frisse Pinot Grigio met hinten van
groene appel & kiwi.
Sauvignon blanc		
glas € 5,00 / fles € 29,50
Gascogne, Sud Ouest, Frankrijk
Opwekkende droge witte wijn met frisse citrus tonen.
Vinho Verde		 glas € 6,00 / fles € 35,50
Vinhos Norte, Minho, Portugal BIO
Lichtvoetig, fris, aroma’s van witte perzik & limoen. Een
hele fijne Portugese terraswijn.
RODE WIJN
Barbera Amonte		
glas € 4,20 / fles € 24,50
Cantine Volpi, Piemonte, Italië BIO
Een licht gekoelde rode wijn, heeft eigenschappen van
een Pinot noir. Heldere, zomerse rode wijn.
Brindisi riserva		 glas € 4,70 / fles € 27,00
Puglia, Italië
Zacht zondoorstoofd fruit & een lichte houtrijping zorgen
voor een mooie & complete wijn.

Mas suau Cava Brut		
glas € 6,50 / fles € 37,50
Ferré Catasus, Catalonië, Spanje BIO
Mooie, droge Cava. Fijne mousse & een licht bittertje
geeft de Cava wat spannends.

U kunt zelf bij beide barren bestellen, want er is geen bediening op ons terras.
De drankjes kunt u meteen meenemen, het eten brengen we bij u aan tafel. Vergeet bij het bestellen
van eten niet uw tafelnummer door te geven, zodat wij weten waar we het naartoe mogen brengen.

